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چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازار گرایی و ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی در بین
شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .نمونه مورد بررسی متشکل از 18
شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و دادههای میدانی در خصوص بازارگرایی از
طریق پرسشنامهها جمعآوری و به شکل توصیفی -همبستگی برآورد شده است .به منظور سنجش
ثبات مدیریتی و عملکرد مالی از اطالعات مالی شرکتها استفاده و در تجزیه و تحلیل مدل از
آزمونهای رگرسیون چندگانه تحت نرمافزارهای  SPSSو  Eviewsاستفادهشده است .نتایج حاصل
از پژوهش نشان داد که بازارگرایی و ابعاد هماهنگی بین بخشی ،رقابت گرایی و مشتری مداری در
عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند .همچنین ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی
شرکتها اثر مثبت و معنادار دارد.
واژههاي كلیدي :بازارگرایی ،عملکرد مالی شرکتها ،ثبات مدیریتی ،بورس اوراق بهادار تهران.
طبقه بندي G1, G12, G14, G17: JEL
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 -1مقدمه
توسعه فناوری و رشد تجارت جهانی ،امروزه به این معنی است که محیط تجااری باه سارعت و
دائم در حال تغییر است .مدیران دیگر نباید در تصمیمگیریهای راهبردی به شهود تکیه کنناد .در
بیشتر کارها نتیجه یک تصمیم نادرست غیرقابل چشمپوشی است .شرکت ها برای ارائه ارزشی باالتر
و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینهای ،به اطالعات نیازمندند .آن ها باید اطالعات بسیار زیادی از
شرکتهای رقیب ،واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند ،داشته باشند .اطالعات
بهعنوان یکی از اقالم مهم داراییهای استراتژیک و ابزارهاای بازاریاابی باه شامار مایآیاد ککااتلر و
آرمسترانگ.)8911 ،در چنین شرایطی ،بهمنظور پیادهساازی راهبردهاای اثاربخش جهات واکانش
به موقع به شرایط متغیر محیطی و پیشبینای فرصاتهاای باازار و درنتیجاه حفاي مزیات رقاابتی
کسبوکار ،ضروری است که شرکتها بهصورت مستمر عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
حفي ارتباط با محیط خارجی برای سازمان اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا محیط خاارجی هام منشاأ
تأمین عوامل تولید و هم مصرفکننده محصوالت خروجی سازمان اسات و ضامن ارائاه باازخورد از
مشتریان ،به اصالح عملیات و بازنگری در فرا گرد سیستم کمک میکند و بر بهباود نتاایج آن اثار
می گذارد؛ زیرا بدون دریافت نظر مشتریان امکان ارزیابی دقیق کیفیت عملکرد سازمان کاهش می-
یابد .در صورت کاهش تمایل مشتریان به خرید و اساتفاده از محصاوالت مختلا ساازمان ،امکاان
تداوم بقای بلندمدت سازمان در عرصه تجارت کاهش مییابد .موفقیت شرکتهاا عمادتا باه ارضاا
نیازها و خواستههای بازارهای هدف و رضایتمندی مشتریان در باازار هادف بساتگی دارد و در ایان
میان شرکتهایی که بتواند به شکل ماثثرتر و کارآمادتر از رقباا ایان کاار را انجاام دهناد ،موفاق
خواهند بود .بازار گرایی یک اصل مرکزی بازاریابی است ،فعالیتها و رفتارهاای مارتبط؛ جساتجوی
فرصتها؛ حل مسئله و موقعیتهای آینده است کمورگان و استرانگ.)8221 ،8
طبق دانش بازاریابی متعارف بازار گرایی 9ک )MOمنجر به عملکرد سازمانی برتر میشود ککاارا و
همکاران .)9441 ،9توانایی شرکت را در پیشبینی ،واکنش به تغییرات محیطی تساهیل مایکناد و
منجر به عملکرد برتر میشود در میان برخی از محققان ،همبستگی مثبت قوی ،بین باازار گرایای و
عملکرد کسبوکار کگرینلی0ک )8221ماتسونو و همکاران 1ک )9449کارا ک  )9441و وییارا ک)9484
وجود دارد ،هرچند محققان دیگر نیز یافتههای مختل گزارش دادند کجاسوساکی و کاولیک)8229
هان و همکاران  0ک.)8221
بازار گرایی :به تدوین مجموعهای از فرآیندها و قابلیتها در شارکت کماک مایکناد کاه در
نیازها و خواستههای مشتری را به دنبال دارد ،باعث میشود شرکتها ارتباط با مشاتریان خاود را
بهطور مثثرتری مدیریت کنند کمارتلو و همکاران.)9488 ،7
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مشتری مداری به این معناا ا سات کاه موفقیات از آن سااازمانی خواهاااد شاااد کاااه باااه
بهتاارین نحااو ادراکات و نیازهااا بااازار هاادف خااود را از طریااق طراحاای ،ارتباطاات ،قیمات
مناساب و تحویاال باهموقاع و پیشانهادهاا رقاابتی مناساب ارضاا نمایاد .ککاوهلی و جاورساکی،
روکرت ،8229،شاپیرو.)8211 ،1
رقابت گرایی بدان معنی اسات کاه یاک شارکت ارائاهدهناده خادمات ،نقااط قاوت و ضااع
کوتاهمدت و قابلیتهای کلیدی و استراتژیهای بلندمدت رقبای بالفعل و باالقوه خاود را شناساایی
نماید .کاسالتر.)8224،2
هماهنگی بین بخشی عبارت است از همآوایی همهی واحادهای عملیااتی بارای تحقاق اهاداف
سازمان .دشپانده و فارلی ک )8221معتقدند بازار گرایی و توجاه باه محایط ،عنصار عماده و اصالی
بازاریابی بوده و عامل مهمی در راستای توانمند کردن شرکتها برای در بازار و ایجاد راهبردهاای
محصول و خدمت مناسب ،برای تحقق نیازها و خواساتههاای مشاتری اسات کابازری و رنجبریاان،
.)92 :8911
عملکرد مالی عباارت اسات از وضاعیت ماالی شارکت در طای یاک دوره مشاخل کاه شاامل
جمعآوری و استفاده از وجوه اندازه گیری شده توسط چند شاخل ،مانناد نسابت کفایات سارمایه،
نقدینگی ،پرداخت بدهی و سودآوری است.عملکرد مالی نشاندهنده ی توانایی شرکت در مدیریت و
کنترل منابع آن است.
صورتهای مالی شامل سوابق مالی ،جریان های نقادی ،ترازناماه هاا ،ساود و زیاان و تغییارات
سرمایه است .کدیدین و همکاران .)9481 ،84شاخلهای اصلی عملکرد مالی شرکت ها عبارتاناد از
نقدینگی ،توان پرداخت بدهی و سودآوری .مدیریت نقد شوندگی و پرداخت بدهی برای هر ساازمان
بسیار مهم است که به معنی پرداخت تعهدات فعلی و بلندمدت کسبوکار است کبانافا و همکاران،88
.)9481
هولی و همکاران ک ) 9441و کانو و همکااران ک) 9440عملکارد کسابوکاار را شاامل عملکارد
مشتری کرضایت مشتریان و وفاداری مشتریان) ،عملکرد باازار کحجام فاروش و ساهم باازار بااال) و
عملکرد مالی کسود ،حاشیه سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) معرفی میکنند.
مطالعات نشان میدهاد ،مفهاوم عملکارد شارکت مفهاوم چندبعادی اسات .عملکارد شارکت
به طورمعمول بر بخش مالی تمرکز دارد .بنابراین ،بهطور سنتی با مفهوم ماالی تعریا مایشاود .در
زمینه عملکرد مالی شرکت ،لی و همکاران ک )9440به میزان دستیابی شرکت به سهم باازار ،فاروش
و جایگاه رقابتی کلی بهعنوان مثلفههای عملکرد مالی شرکت اشاره میکنند .افزون بر این سرمایه-
گذاران ،سهامداران و ذینفعان عالقهمند هستند ،اطالعات درباره وضعیت عملکردی شارکت کساب
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کنند .برای بررسی عملکرد مالی اطالعاتی مثل بازده سرمایهگاذاری ،باازده دارایای ،رشاد فاروش و
سودآوری برخالف ابعاد عملکرد غیرمالی از روی صورتهای مالی قابلاستخراج هستند.
عملکرد مالی نشان دهنده نحوه استفاده شرکت از منابع خود برای کساب ساود مناساب اسات.
شرکت ها و تحلیل گران بر عملکرد مالی تأکید میکنناد ،زیارا نقاش مهمای را ناهتنهاا در ارزیاابی
سالمت مالی و ثبات شرکت فعلی بلکه در دستیابی به کارایی باال و رشد در آینده نیز ایفا مایکناد.
سرمایه گذاران عملکرد کلی شرکت را برحسب توانایی تصامیمگیاریهاای سارمایهگاذاری مناساب
اندازهگیری میکنند.
89
در دههی 8224میالدی ،مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا بهعناوان یاک روش ناوین ارزیاابی
عملکرد و سپس بهعنوان ابزاری جهت کمک به تحقاق اساتراتژی ،توساط دیویاد نورتاون و رابارت
کاپالن ،89مطرح شد .آنها کار مشترکی را در زمینه علل بررسی موفقیت  89شرکت برتر آمریکاایی
و مطالعه روشهای ارزیابی عملکرد آنها انجام دادند .یافتههاای آنهاا نشاان داد کاه شارکتهاای
موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به شاخلهای مالی اکتفا نمیکنند ،بلکاه عملکارد خاود را از
سه منظر دیگر یعنی مشتری؛ فرایندهای داخلی و نوآوری نیز موردسنجش و ارزیابی قرار میدهناد.
کسی اللهی.)8920 ،
عمده پژوهشهای انجام شده در این زمینه بیانگر رابط مثبت و معناادار میاان ثباات ماادیریت
و عملکرد مالی است .تحقیقاات ساارجنت و هاناام 80ک ،)9441هینای ،ناتاان ،تراناگ ،داویدساون و
مکنزی 81ک )9447و پترسون 80ک )9441از آن جملهاناد .پژوهشاگران و اندیشامندان بساایاری باار
اهمیت ثبات مدیریت تأکید ورزیدهاناد کهاالمن ،سارنساان و وود9442 ،87؛ هاوساان و تااروار،81
9488؛ شاو ،کیم و پار  .)9488 ،82ثبات مدیریتی پدیدهای دو وجهی است که پیامدهای مثبات و
منفی به دنبال دارد .احتمال دارد عملکرد مدیران در طی دوران ثبات افازایش یاباد؛ چراکاه ثباات
مدیریت به معنای افزایش ثبات روابط درونی و بیرونی نیز است که بهنوباه خاود هزیناه جابجاایی
مدیران را کاهش میدهد و فرصت بیشتری برای تمرکز بر بهبود عملکرد در اختیار آنها میگاذارد
کروشندل اربطانی و شیروانی ناغانی .)8920،فرمان آرا ک )8927نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی
رابطه بین اطالعات نامتقارن و اختیارات مدیریتی با تأمین ماالی و سارمایهگاذاری در شارکتهاای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که رابطه مثبت میان سرمایهگذاری و اختیاارات
مدیریتی وجود دارد.
فرضیههاي تحقیق
 )8بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر
معنادار دارد.
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 )9ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار تاأثیر
معنادار دارد.
 -2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بازار گرایی یکی از جنبههای فرهنگسازمانی است که در آن کارکنااان باااالترین ارزش را بااه
سودآوری بنگاه و حفي مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر میدهند .بازار گرایای یاک نااوه هنجاار
رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترشیافته و از طریق نوآوری پاسااخگوی نیازهاای حاال و
آتی بازار و مشتری است .شرکتهای بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به نیازهاای
بازار و مشتریان میباشند؛ همچنین در پاسخ باه فرصاتها و تهدیادات بازار اثاربخش عمال مای-
کنند .ارزش محوری در بازار گرایی این است که سازمان را در مقابلاه با شرایط کسابوکاار جدیاد
آماده میسازد و مایتواناد اطالعاات الزم را از باازار کساب کناد و خاود را آمااده پاساخگویی باه
نیازهای بازار نماید  .این نوه فرهناگ بازار گرایی زماانی برای سازمان بهعنوان مزیت رقابتی مطارح
است که غیرقابل تقلیاد ،ناادر و باارزش باشاد کگری 94و همکاران.)8221 ،
اکثر مطالعات نشان دادند که اجرای بازار گرایی ،منجر باه عملکارد بهتار شارکتهاا مایشاود
کدشااپند و فااارلی، 8221،98جاوسااکی و کااولی ،8229، 99اسااالتر و نااارو .)8220،99بهبااود فیااای
کسبوکار رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد کبختیاری و شایسته )8928،نقش مثبات باازار گرایای
در شرکت نیز بهطور گستردهای پشتیبانی میشود کجاوسکی و کولی .)8229 ،یافتهها حاکی از اثار
مثبت بازار گرایی بر عملکرد مالی و غیرمالی شارکتهاا اسات کالنگارا  .)9449،باازار گرایای بار
سودآوری شرکت هاا شارکت اثار مثبات دارد ک9449؛ النگارا  .)9448 ،90باازار گرایای همچناین
نشاندهنده نگرش و رفتار کارکنان است کروکرت8229،91؛ جاوسکی و کولی.)8229 ،
گرینشتاین ک ) 9441معتقد است که بیشتر مطالعات تجربای بار ایجااد رواباط باازار و عملکارد
کسب وکار در شرایط مختل محیطی و سازمانی متمرکزشاده اسات .باازار گرایای را ایجااد راهبارد
مشتری محور از طریق هماهنگ کردن تالشهای بین وظیفهای برای رسایدن باه هادف بلندمادت
سازمان میداند کباقری و افیلی .)8929 ،دورن برگار و همکااران 90ک )9488باازار گرایای را ناوعی
فرهنگسازمانی تعری کردهاند؛ آن ها پا را فراتر گذاشته و شرکتهای بازار گرا را هم شارکتهاای
مشتریگرا و هم شرکتهای رقیب گرا معرفی کردهاند کدورن برگر.)9488 ،
بازار گرایی و تأثیر آن بر عملکرد مالی ازجمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری
است .بازار گرایی که رویکردی عملیاتی به دیدگاه بازاریابی در عملیات و فعالیتهای شرکت است ،در
دو دهه گذشته از اقبال بسیاری در بین پژوهشگران و اندیشامندان بازاریاابی و مادیران شارکتهاا
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برخوردار شده و در پژوهشهای متفاوتی رابطه آن با عملکرد با حیاور یاا عادم حیاور متغیرهاای
واسطه و میانجی بررسیشده است کاعرابی و سلطان محمدی .)8928 ،یک شرکت بازار گارا ،تاالش
میکند از طریق ابزارهای متعدد با ایجاد مزایای اضافی برای مشتریان به همراه انواه مختل صارفه-
جوییها در هزینههای کل در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار گام بردارد .لذا به صورتی مستمر باه
ارزیابی این گزینهها میپردازد که چگونه میتواند به شیوه خلق ارزش ممتاز پایدار بارای مشاتریان
فعلی و آتی دست یابد؟ بنابراین برای دستیابی به باالترین سطوح عملکرد و حفي طوالنیمدت آن به
ایجاد و حفي یک رابطه سودمند دوجانبه با مشتریان همت میگمارد و در این راستا به ساه دساته
فعالیت کلیدی :مشتریگرایی ،رقیب ،ایجاد و گسترش اطالعات میپردازد و دو معیار حفي مشتری و
سودآوری را مدنظر قرار میدهد.
سازمانهایی که می توانند بهتر نیازهای مشتریان را برآورده سازند و بهتر از رقباا ارضاا کنناد،
مطمئنا از سطح عملکرد باالتری برخوردار هستند .تحقیقاتی که توساط ناارور و اسالیتر 97ک)8224
صورت گرفته ،نشاندهنده رابطه و تأثیر مثبت بین بازار گرایای و عملکارد شارکت اسات کبااقری و
افیلی .)8929 ،بنابراین درنهایت میتوان گفت که رشد بازار گرایی باعث بهبود عملکارد مایشاود؛
زیرا اوال چشم انداز و قلمرو استراتژیِ سازمانی را روشن میسازد و ثانیا با ایجاد احساس مباهاات باه
سازمان ،روحیه کارکنان را تقویت کرده و تعهد سازمانی را افزایش میدهد و همچناین باا تیامین
رضایت مشتری باعث تکرار خرید و جلب مشتریان جدید باه ساازمان مایشاود کرجاوعی.)8924 ،
بنابراین دستیابی به عملکرد عالی برای یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایادار و ارائاه ارزش
برتر پایدار برای مشتریان است کسرمد سعیدی و جمشیدیان .)8924 ،پور زماانی و قاسامیک)8920
در تحقیقی با عنوان تأثیر رشد و عینی بودن داراییها بر کارایی عملکرد باناکهاا در ایاران نشاان
دادند که تورم بر عملکرد بانکهاکبازده داراییهای بانکهای خصوصی) تأثیر معکوس دارد.
با اهداف متفاوت و در موقعیت در اکثر سازمانها ،تغییرات مدیریتیهای گوناگون صاورت مای-
پذیرد .البته ،تغییر در سطوح مختل مدیریتی تصمیماتی مهام و حیااتی هساتند کاه بار عملکارد
سازمان تأثیر میگذارند .نظریههای گوناگون و متناقیی دربااره تاأثیر تغییار مادیریت بار عملکارد
سازمان وجود دارد که میتوان آن ها را در سه دستهبندی کلی قرارداد :ابتادا ،رویکارد پژوهشاگرانی
که اعتقاد داشتند تغییر مدیریت سازمان تأثیری بر عملکرد ساازمان نادارد .بار طباق ایان نظریاه،
مدیران بر اساس روالی همیشگی با تصمیم هیئت مدیران برکنار میشوند تا از ایان طریاق عملکارد
نامناسب و ضع های سازمان به مدیر برکنار شده نسبت داده شود .بهاینترتیب ،جابهجایی مادیران
نمیتواند ضع ها و مشکالت سازمان را برطرف کند و همچنین سابب بدترشادن عملکارد باشاگاه
نخواهد شد .بر اساس دومین رویکرد ،تغییر مدیریت نهتنها منفعتای بارای بهباود عملکارد ساازمان
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ندارد ،بلکه عملکرد سازمان را تیعی و به آن لطمه وارد میکند؛ چون جابهجایی مدیریت ساازمان
در روند تثبیت شده موجود در سازمان اخاالل ایجااد مایکناد و در اثار ایجااد تانش و ناپایاداری،
عملکرد سازمان سیر نزولی به خود میگیرد .این رویکرد تأکید میکند که عواقب تغییرات مدیریتی
ممکن است در بازه زمانی کوتاهمدت نمایان نشود ،ولی در میانمدت عملکرد ساازمان را باا رونادی
نزولی مواجه میکند .رویکرد سوم ،رویکرد چرخه زندگی نام دارد و بر این اعتقاد است کاه مادیران
جدید با فرآیندها ،گروه های و استراتژی جدید ،عملکرد سازمان را در طوالنیمدت بهبود میبخشند.
طبق این نظریه رابطه تغییرات مدیریتی با عملکارد ساازمان باهصاورت  Uواروناه اسات و عملکارد
سازمانی در هشتتا ده سال اول بهبود مییابد و در ادامه براثر عدم چاابکی و یاادگیری ساازمانی و
به کارگیری فرآیندهای قادیمی در موقعیات جدیادتر ،عملکارد ساازمان تیاعی مایشاود .البتاه،
پژوهشگرانی مانند هِندِرسون و همکاران ک )9440اعتقاد دارند این رویکرد به نوه ساازمان و صانعت
مرتبط نیز بستگی دارد کبه نقل از رمیانی نژاد و همکاران.)8921 ،
 -3روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات میدانی و پیمایشای قارار داشاته و ازنظار
روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب میشود .جامعه آماری تحقیق کلیاه شارکتهاای
تولیاادی پذیرفتااهشااده در بااورس اوراق بهااادار تهااران اساات.در ایاان پااژوهش از دودسااته متغیاار
استفاده شده است .متغیرهای پنهان متغیرهایی هستند که نمیتوان آنها را بهطور مستقیم مشاهده
یا موردسنجش قرارداد .متغیرهای مشاهده شده مجموعه متغیرهایی هستند که بهمنظور تعریا یاا
استنباط متغیر پنهان به کاربرده میشوند .در این پژوهش بازار گرایی متغیر پنهاان اسات کاه دارای
سه بعد شامل مشتریگرایی ،رقیب گرایی و هماهنگی بخشی است .ثبات مدیریتی کدر جماعآوری
دادههای مربوط به ثبات مدیریتی از متغیرهای مجازی استفادهشده است .متغیار مجاازی متغیاری
است که در صورت وجود یک ویژگی مقدار یک و در غیاب آن ویژگی مقدار صفر به خود مایگیارد.
در این تحقیق معیار عملکرد مالی شرکتها ،ارزشافزوده اقتصادی است که در زیار نحاوه سانجش
آن قیدشده است:
 ارزشافزوده اقتصادی ک)Yt)EVA = NOPAT – %r (TC

 :NOPATسود عملیاتی خالل پس از کسر مالیات
 :%rنرخ هزینه سرمایه برحسب درصد
 :TCکل هزینه به کار گرفتهشده
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جامعه آماري و روش نمونهگیري
جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
سال  8920مشغول به فعالیت بوده و دارای صورتهای مالی منتهی به  92اسفند  8920میباشند.
در این تحقیق ،شرکتهایی بهعنوان نمونه انتخابشدهاند که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:
 قبل از سال  8924به عیویت بورس اوراق بهادار تهران درآمده باشند.
 دوره مالی شرکتها ،منتهی به تاریخ  92اسفند هرسال باشد.
 شرکت در طول دوره تحقیق وقفه عملیاتی بیش از  0ماه نداشته باشد.
 اطالعات کامل هر یک از شرکتها موردمطالعه موجود باشد.
 اعالم همکاری با محقق جهت تکمیل پرسشنامه نموده باشند.
با توجه به شرایط فوق از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران  18شارکت کاه
حاضر به همکاری و ارائه اطالعات شدند ،انتخاب شدند.
مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی پژوهش حاضر ،مبین وجود تأثیر بازار گرایی و ثبات مادیریتی بار عملکارد ماالی
شرکت کمطالعه موردی :شرکت های پذیرفتهشاده در باورس اوراق بهاادار تهاران) اسات .مطالعاات
گویای تأثیر مثلفههای بازار گرایی و ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت است .برای دستیابی باه
این مدل پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات برخی از صاحبنظران استفادهشده است.

هیئتمدی ره

مدیران

ثبات مدیریتی

هماهنگی بخشی
رقابت گرایی

عملكرد مالی

بازار گرایی

نمودار  -1چارچوب مدل مفهومی پژوهش
منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -4آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
در جدول  8نشان میدهد که از بین نمونه آماری تحقیق  89/0درصد ک 88نفر) دارای سن زیار
 94سال 00/2 ،درصد ک 91نفر) دارای سن  98تا  04سال 92/0 ،درصد ک 90نفر) دارای سن  08تاا
 14سال و  2/2درصد ک 1نفر) دارای سن باالتر از  14سال میباشند.
جدول  -1توزیع فراوانی نمونه آماري بر اساس سن
سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

زیر  94سال

88

89/0

89/0

 98تا  04سال
 08تا  14سال

91
90

00/2
92/0

04/1
24/8

باالتر از  14سال

1

2/2

کل

18

844/4

844/4

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج بهدستآمده از بررسی توصیفی متغیرهای عملکرد بازار در جدول  9ارائهشده است .مطابق
نتایج بهدستآمده ارزشافزوده اقتصادی دارای میانگین  0/72با انحراف معیار  99/10است .کمترین
و بیشترین مقدار این متغیر برابر  -19/19و  802/80است.
جدول  -2توصیف عملكرد مالی نمونه آماري تحقیق
شاخص

ارزشافزوده اقتصادي )(EVA

میانگین

0/72

میانه

8/17

مد
انحراف معیار

4
99/10

واریانس

8404/07

حداقل

-19/19

حداکثر

802/80
منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج بهدست آمده از بررسی توصیفی متغیر بازار گرایی و مثلفههای آن در جادول  9ارائاهشاده
است .بر اساس نتایج بهدستآمده از بررسی نمرههای پاسخگویان به پرسشنامه بازارگرایی کاه باین
فصلنامـه اقتصاد مالی
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آن ها توزیعشده بود؛ میانگین همااهنگی باین بخشای برابار 89/94؛ میاانگین رقابات گرایای برابار
88/28؛ میانگین مشتری مداری برابر  81/40می باشاند و میاانگین کال باازار گرایای برابار 09/87
بهدستآمده است .این نتایج بیانکننده ی این مطلب هستند که در نمونهی موردمطالعاه بیشاترین
مقدار متعلق به بعد مشتری مداری است.
جدول  -3توصیف بازارگرایی و ابعاد آن در بین نمونه آماري تحقیق
شاخص

هماهنگی بخشی

رقابت گرایی

مشتري مداري

بازارگرایی

میانگین
میانه

89/94
89

88/28
89

81/40
82

09/87
01

مد

89

1

2

18

انحراف معیار

9/29

0/99

0/42

89/81

حداقل

0

0

7

81

حداکثر

94

94

92

01

منبع :یافتههای پژوهشگر

آمااره دورباین واتسون جهت بررسای عدم همبستگی سریالی در مورد باقیمانده های رگرسیون
در جدول  0انجامگرفته است .با توجاه باه اینکااه مقاادار آمااره دورباین واتساون محاسابهشاده
ک ،)DW=8/1810در بین دو مقدار بحرانی در سطح معنیداری  4/41در جدول دوربین واتسون قرار
دارد ،لذا عدم همبستگی پیاپی یا سریالی باقیمانده ها در مدل رگرسیون در سطح معنایداری 4/41
مورد تائید قارار میگیرد.
جدول  -4آزمون دوربین واتسون براي بررسی خودهمبستگی باقیماندهها مدل تحقیق
فرض صفر
رد نمیشود

مقادیر بحرانی
dU

dL

9/1

8/1

مقدار دوربین واتسون
8/1810

منبع :یافتههای پژوهشگر

برای تخمین ناهمسانی واریانس از آزمون آرچ استفادهشده است .نتایج آزمون آرچ در جدول 1با
توجه به مقدار آماره ک )F-Statistic=4/144و سطح معناداری آن ک )P =4/018و نیز آماره
ک )Obs*R-Squareed =4/184و سطح معناداری مربوط به آن ک )P =4/071که بیشتر از 4/41
فصلنامـه اقتصاد مالی
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است ،نشان میدهد که همسانی واریانس پذیرفتهشده و مدل پژوهش دارای ناهمسانی واریانس
نیست.
جدول  -5آزمون آرچ جهت بررسی ناهمسانی واریانس مدل تحقیق
همسانی واریانس

4/018

همسانی واریانس

4/071

کProb.F)920،1
)Prob.Chi-Square(5

4/144

F-Statistic

4/184

Obs*R-Squareed

منبع :یافتههای پژوهشگر

آزمون بروش -گادفري براي بررسی خودهمبستگی متغیرهاي مدل تحقیق
برای بررسی خودهمبستگی بین متغیرهای تحقیاق از آزماون خودهمبساتگی باروش-گاادفری
استفادهشده است .نتایج آزمون بروش -گاادفری در جادول  0باا توجاه باه مقادار آمااره کF-8/000
= )Statisticو سطح معناداری مربوط به آن ک )P=4/908و نیز آمااره ک)Obs*R-Squareed= 9/441
و سطح معناداری مربوط باه آن ک )P=4/999کاه بیشاتر از  4/41اسات نشاان مایدهاد کاه عادم
خودهمبستگی متغیرها پذیرفته شده و مدل پاژوهش دارای مشاکل خودهمبساتگی باین متغیرهاا
نیست.
جدول  -6آزمون بروش -گادفري
خودهمبستگی وجود ندارد
خودهمبستگی وجود ندارد

4/908
4/999

)Prob. F (2.392
)Prob. Chi-Square (2

8/000
9/441

F-statistic
Obs*R-squared

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -5نتایج آزمون
با توجه به نتایج جدول  7ضرایب کلیه متغیرها معنادار هستند .آماره  tحاکی از اعتبار و معنادار
بودن ضرایب برآوردی و آماره  Fبیانگر معنادار بودن کل رگرسیون است و بنابراین ابعاد بازار گرایی
و ثبات مدیریتی اثر مثبت بر عملکرد مالی شرکتها دارند .همچنین ضریب تعیین نشان میدهد
که  11درصد از رفتار مت غیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده میشود .نتایج
برازش مدل نشاندهندهی رابطه مثبت بین بازار گرایی و ابعاد بازارگرایی یعنی هماهنگی بخشی،
مشتری مداری ،رقابت گرایی و ثبات مدیریتی با عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار است .مقدار ضریب هماهنگی بخشی ک )9/89نشان میدهد متغیر هماهنگی بخشی
تأثیر مثبت و معناداری در عملکرد مالی دارد و به ازای افزایش یک واحد در هماهنگی بخشی
فصلنامـه اقتصاد مالی
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عملکرد مالی شرکتها نیز بهاندازه  9/89واحد افزایش مییابد .ضریب رقابت گرایی ک )9/7نشان
میدهد که رقابت گرایی دارای تأثیر مثبت و معناداری در عملکرد مالی شرکتهای موردمطالعه
است و به ازای یک واحد افزایش در مشتری مداری میزان عملکرد مالی شرکتها بهاندازه  9/7واحد
افزایش مییابد .همچنین ضریب مشتری مداری ک )9/10نشان میدهد که مشتری مداری دارای
تأثیر مثبت و معناداری در عملکرد مالی شرکتهای موردمطالعه است و به ازای یک واحد افزایش
در مشتری مداری میزان عملکرد مالی شرکتها بهاندازه  8/10واحد افزایش مییابد .ضریب ثبات
مدیریتی ک )9/21نیز نشان میدهد که ثبات مدیریتی دارای تأثیر مثبت و معناداری در عملکرد
مالی شرکتهای موردمطالعه است و به ازای یک واحد افزایش در مشتری مداری میزان عملکرد
مالی شرکتها بهاندازه  9/21واحد افزایش مییابد.
جدول -7برآورد مدل رگرسیونی تأثیر هماهنگی بخشی ،رقابت گرایی و مشتري مداري در
عملكرد مالی
متغیرهاي تحقیق

ضریب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معنیداري

ضریب ثابت

-00/10

2/90

-7/81

4/4444

9/89

4/2

9/00

4/444

9/7

4/12

-9/49

4/444

مشتری مداری
ثبات مدیریتی

9/10
9/21

4/18
4/00

9/14
0/04

هماهنگی بخشی
رقابت گرایی

4/444
4/444

ضریب تعیین

4/11

میانگین متغیر وابسته

7/98

ضریب تعیین تعدیلشده

4/197

انحراف معیار متغیر وابسته

92/08

مجموه مربعات باقیمانده

01427/19

معیار آکائیک

88/911

آماره فیشر

99/080

معیار شوارتز

88/977

سطح معنیداری

معیار هنان کوئین
4/4444
منبع :یافتههای پژوهشگر

88/940

 -6نتیجهگیري و توصیههاي سیاستی
یافتههای تحقیق نشان داد که بازار گرایی و ثبات مدیریتی با عملکرد شرکتها رابطه مستقیم
دارد .بازار گرایی یکی از جنبههای فرهنگسازمانی است که در آن کارکنان باالترین ارزش را به
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سودآوری بنگاه و حفي مشتری ،از طریق ایجاد ارزش برتر میدهند .بازار گرایی یک نوه هنجار
رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترشیافته و از طریق نوآوری ،پاسخگوی نیازهای حال و
آیندهی بازار و مشتری است .شرکت های بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به
نیازهای بازار و مشتریان میباشند؛ همچنین در پاسخ به فرصتها و تهدیدات بازار اثربخش عمل
میکنند .در این پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون و بر اساس یافتهها نشان داده شد که بازار
گرایی بر عملکرد تجاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد.
با توجه به یافتههای تحقیق مشتریگرایی از طریق ارزشافزوده اقتصادی بر حقوق صاحبان
سهام تأثیرگذار است .با بررسی ادبیات نظری تحقیق ،بازار گرایی تأکید بر ارضا و برآورد کردن
میتوانند از طریق افزایش کارایی و کاهش قیمت،
نیازهای مشتریان تأکید دارد ،شرکتها
سودآوری خود را افزایش دهند و بهتبع آن عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهند .زیر نظر داشتن
رقبا و استراتژیهای آنها به شرکت این امکان را میدهد تا در خلق ارزش و ارضا نیازها و
خواستههای مشتری بهتر از رقبا عمل نماید.
هماهنگی بخشی بر خلق ارزشافزوده اقتصادی تأثیرگذار است .یکی از منابع اساسی هر
سازمانی نیروی انسانی آن است .نیروی انسانی در سازمانها میتواند موفقیت و شکست آن را رقم
بزند و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .هماهنگی بین بخشی و رفتار افراد در داخل بخشها
و بین بخش بر مشتریان تأثیرگذار است .لذا عملکرد داخلی افراد و بخشها میتواند عملکرد و
سودآوری بخشها را تحت تأثیر قرار دهد .نارور و اسالتر در تحقیقات خود تأثیر بازار گرایی را بر
شاخلهایی مثل سودآوری ،نرخ بازده سرمایهگذاری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اثبات
کردهاند.
بهعبارتدیگر هرچه بازار گرایی در شرکتها تقویت شود عملکرد شرکتها تقویتشده و
موفقیت آنها را در پی خواهد داشت .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود مدیران بیشازپیش
به موضوه بازار گرایی و اثرات آن بر عملکرد مالی توجه کنند .فلسفه وجودی شرکت بستگی به
ارضا نیاز مشتری و مشتریگرایی دارد و شرکتهایی که در مشتریگرایی غفلت میورزند در آینده
بابا کاهش عملکرد مالی و کاهش سهم بازار خود مواجه خواهند شد .درنهایت شرکتها باید در بازه
زمانی معین که مدیران بتوانند نتایج برنامه و عملکرد خودشان را نشان دهند از جابجایی آنها
اجتناب کنند .این مطالعه همچنین تأثیر محیط کسبوکار را عملکرد مالی نشان میدهد .محیط
کسبوکار از طریق زیر نظر گرفتن استراتژیها ی رقبا و توجه به نیازهای در حال تغییر
مصرفکنندگان که مستلزم جمعآوری اطالعات و واکنش مناسب است بر عملکرد مالی شرکتها
تأثیر میگذارد.
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همچنین ثبات مدیریتی بر عملکارد ماالی شارکتهاا باهویاژه در بلندمادت تأثیرگاذار اسات.
یافتههای این پژوهش ،با نتایج تحقیق انجاام گرفتاه توساط ساارجنت و هاناام ک ) 9441و نتاایج
تحقیق هینی ،ناتاان ،ترانگ ،دویدسون و مکنزی ک )9447همسو است.
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